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Урок 33 

Підсумкова контрольна робота 

 (Питання 1-12 0,5 б.) 

1.    Основнимелементом растрового зображення є...  

        а) лініяб) прямокутникв)  графічнийпримітивг) піксель     д)  колір 

2.    Основним елементом векторного зображення є...  

        а) лінія  б) прямокутник   в)  графічний примітив       г) піксель         д)  

колір  

3.    Векторним графічним редактором є програма, яка призначена для...  

        а)  побудови векторних кругових і стовпчастих діаграм 

        б) редагування звукових і відеоданих у вигляді системи векторів   

        в) створення та опрацювання векторних зображень 

г) подання тексту в графічному вигляді    

        д)  побудови векторних графіків 

4.     Концепція обчислювальної мережі фізичних предметів, які 

оснащено деякими технологіями для взаємодії один з одним називають: 

А) штучним інтелектом Б) банер В) інтернет-речей Г) інтернет-

маркетинг 

5.   Оберіть переваги растрової графіки  

       а)  Реалістичність зображень, природність  кольорів 

б) Простота редагування окремих елементів зображення  

       в) Зображення отримуються з використанням спеціальних пристроїв 

г) Невеликі за розміром файли зображень  

6.   Вид прикладної художньої графіки, що обслуговує сферу 

виробництва і збуту промислової продукції називають ...  

       а)  рекламною б) прикладною в)  плакатом г) промисловою  

7.   Вказати напрями дизайну  



а)  Промисловий дизайн б)  Комп'ютерний дизайн в) Ланшафтний 

дизайн                                         г)   Авторський дизайн  д)  Дизайн 

інтер'єру  

8.   Зображення, що супроводжує текст твору, газетної статті тощо з 

метою полегшення для читача візуалізації змісту називається ...  

       а)  Малюнок                       б)  Ілюстрація    в)  Креслення 

9.  Популяризація товарів, видовищ, послуг і т. ін. з метою привернути 

увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників тощо називається ...  

      а)  Бігборд  б)  Реклама   в)  Логотип  г) Фірмовий 

знак  

10.  Набір колірних, графічних, словесних, типографських, 

дизайнерських, постійних елементів (констант),      що забезпечують 

візуальну і змістову єдність товарів (послуг) усієї вихідної від фірми 

інформації, її внутрішнього оформлення називають ...  

      а) Фірмовим стилемб) Фірмовим слоганом в) Фірмовим знаком  

11.  Дії зловмисників або шкідливих програм, спрямовані на захоплення, 

видалення чи редагування інформаційних даних віддаленої системи, 

отримання контролю над інформаційними ресурсами або виведення їх з 

ладу називають: 

А) фішинг Б) кібер-булінг  В)хакерська атака Г) вірусні 

програми 

12. Сукупність прийомів в Інтернеті, спрямованих на привернення уваги 

до товару чи послуги, популяризацію цього товару (сайта) в мережі та 

його ефективного просування з метою продажу називають: 

А) інтернет-магазин Б) інтернет-маркетинг  В) інтернет-речей

 Г) інтернет-банкінг 

Питання відкритої форми (питання 13-14 3 б.) 

13. Форма організації публічного управління й адміністрування, яка за 

рахунок широкого застосування новітніх цифрових технологій 

забезпечує якісно новий 

рівень відкритої взаємодії держави й суспільства, надання повного 

комплексу публічних послуг для всіх категорій громадян, інституцій і 

підприємств називають 

(введіть назву) 

_______________________________________________________________ 

14.Що таке типографія і які мистецтва включає в себе? 


